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I dokumentet Allmän information om PTS bredbandsstöd finns mer utförlig information
om innebörden av dessa villkor.
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Utbetalning av beviljat stöd

§ 1. Post- och telestyrelsen (PTS) betalar ut bredbandsstöd efter rekvirering från
stödmottagaren. Rekvisitionen ska vara inkommen till PTS senast den
1 december 2020. Information om vilka uppgifter som ska finnas med i
rekvisitionen kommer att framgå av beslutet om stöd.
Om rekvisitionen inkommer för sent eller inte alls har stödmottagaren förlorat
sin rätt till utbetalning av stödmedel.
§ 2. Stödmottagaren har enligt förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av
bredbandsinfrastruktur inte heller rätt till utbetalning av stöd om
a.

sökanden genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt
orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,

b.

stödet av någon annan orsak beviljats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller

c.

villkoren för stödet inte har följts.

Stödberättigande kostnader

§ 3. Stödmottagaren får använda utbetalda stödmedel till direkta investeringskostnader för utbyggnad av passiv infrastruktur, för inköp av tjänst för arbeten
som är direkt kopplade till investeringen samt för egna arbeten och eget nytt
material som är direkt kopplade till investeringen. Passiv infrastruktur är
bredbandsnät utan några aktiva komponenter.
§ 4. Kostnaderna som täcks av stödmedel ska gå att hänföra till någon av följande
kostnadsgrupper:
a. Projektledning, upphandling och redovisning
b. Detaljprojektering
c. Intrångsersättning
d. Material
e. Anläggningsarbeten
f. Dokumentation av stödfinansierad utbyggnad
g. Kontroll av att stödfinansierad utbyggnad har utförts enligt Robust
fiber/Robusta radionät eller motsvarande systematiska arbetssätt
vad gäller bredbandsnät.
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Krav på leveransen
Allmänna krav

§ 5. Utbyggnad ska ske i enlighet med beslutet om tilldelning av stöd.
§ 6. Den teknik som används inom utbyggnadsprojektet ska vara en kommersiellt
beprövad teknik som möjliggör överföring av data med en hastighet om lägst
1 Gbit/s för slutkund.
§ 7. Överföringskapaciteten i bredbandsinfrastrukturen ska möjliggöra för slutkunder
i samtliga stödberättigade byggnader att beställa och erhålla abonnemang med en
överföringshastighet om 1 Gbit/s.
§ 8. För att undvika parallelletablering ska den stödfinansierade
bredbandsinfrastrukturen byggas ut från närmaste möjliga nod som är en lämplig
kopplingspunkt i befintlig bredbandsinfrastruktur. PTS kan tillåta utbyggnad
från en annan punkt i befintlig bredbandsinfrastruktur, om det finns särskilda
skäl.
Att utbyggnad ska ske från närmaste möjliga nod i befintlig
bredbandsinfrastruktur betyder att det ska finnas en sammankoppling bakåt i
nätet, till aktivt nät.
§ 9. Stödmottagaren ska bygga bredbandsinfrastruktur fram till avlämningspunkter
för samtliga byggnader som ingår i det stödfinansierade utbyggnadsprojektet. En
avlämningspunkt kan vara avsedd för en eller flera byggnader och ska förläggas
på sådant avstånd från byggnaden/byggnaderna att de kan anslutas till
avlämningspunkten till en skälig anslutningsavgift.
§ 10. Startdatum för utbyggnadsprojektet är den 1 december 2020 och slutdatum är
den 1 december 2023. Senast på slutdatum ska bredbandsinfrastrukturen vara
färdigställd. Därefter ska PTS godkänna utbyggnadsprojektet.
§ 11. Bredbandsinfrastrukturen anses färdigställd när den är
a. utbyggd i enlighet med beslutet om stöd och uppfyller de allmänna
villkoren,
b. dokumenterad och besiktigad enligt § 29, samt
c. redovisad enligt § 38.
§ 12. Utbyggnadsprojektet är godkänt när PTS har granskat de underlag som
stödmottagaren ska tillhandahålla enligt § 37 och § 38, kontrollerat att samtliga
villkor har följts och meddelat stödmottagaren att utbyggnadsprojektet är
godkänt.

Post- och telestyrelsen

4

Bredbandsanslutning till slutkund

§ 13. Stödmottagaren ska på begäran leverera bredbandsanslutning till slutkund i
stödberättigad byggnad i enlighet med §§ 15–18. Det innebär att
anslutningspunkt med aktiv utrustning i den stödberättigade byggnaden ska
anslutas till för byggnaden avsedd avlämningspunkt.
§ 14. Stödmottagaren ska senast sex månader från startdatum erbjuda alla slutkunder
som omfattas av utbyggnadsprojektet möjlighet att beställa bredbandsanslutning.
Av erbjudandet ska det framgå när leverans kommer att ske samt kostnaden för
anslutningen. Erbjudandet ska även publiceras offentligt.
§ 15. Stödmottagaren ska leverera bredbandsanslutning till slutkunder vid minst två
tillfällen.
a. De slutkunder som accepterar stödmottagarens erbjudande enligt
§ 14, om leverans av bredbandsanslutning i samband med
utbyggnadsprojektet, ska få sin bredbandsanslutning levererad
senast på dagen för utbyggnadsprojektets färdigställande.
b. De slutkunder som senast två år efter utbyggnadsprojektets
färdigställande begär att en stödberättigad byggnad ska anslutas ska
få sin bredbandsanslutning levererad senast tre år efter
färdigställandet.
§ 16. Anslutningsavgiften ska vara lägst 20 000 kronor och högst 40 000 kronor
inklusive mervärdesskatt. Anslutningsavgiften får inte överstiga 40 000 kr även
om anslutningsavgiften erläggs genom delbetalningar.
Stödmottagaren måste tillhandahålla ett erbjudande som endast avser anslutning
av byggnaden, utan andra tjänster eller tillägg, inom det tillåtna prisintervallet.
Stödmottagaren får utöver detta lämna andra erbjudanden till slutkunderna.
§ 17. När bredbandsanslutning levererats ska stödmottagaren säkerställa att nätet
driftsätts. Driftsätta innebär att stödmottagaren ska se till att det finns signal i
nätet och att slutkunden kan få bredbandstjänster levererade.
Kravet på driftsättning innebär inte att stödmottagaren är skyldig att
tillhandahålla slutkundstjänster.
§ 18. Vid anslutning ska två fiberpar förläggas på sträckan mellan spridningspunkt1
och anslutningspunkt.
Särskilda villkor för offentligrättsliga stödmottagare

§ 19. Stödmottagare som är en upphandlande myndighet eller offentligt styrt organ
enligt definition i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling får endast agera som
leverantör av elektroniska kommunikationstjänster till slutkund i det

1

Den sista kopplingspunkten i bredbandsinfrastrukturen innan avlämningspunkt.
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stödfinansierade nätet om stödmottagaren kan visa att det inte finns
kommersiellt intresse från någon annan aktör att tillhandahålla tjänster till
slutkunden i nätet. Detta kan visas genom att stödmottagaren genomför en
konkurrensutsättning som avslutas utan anbud.
En offentligrättslig stödmottagare som agerar leverantör av elektroniska
kommunikationstjänster till slutkund i det stödfinansierade nätet måste
särredovisa driften av den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen.
Grossisttillträde

§ 20. I enlighet med artikel 52, punkt 5 och 6, i förordning (EU) nr 651/2014 av den
17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den
inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (GBER) ska
a. nätoperatören erbjuda bredast möjliga aktiva och passiva tillträde i
grossistledet2 på rättvisa och icke-diskriminerande villkor, inklusive
fysiskt tillträde till accessnätet när det gäller NGA-nät. Ett sådant
tillträde i grossistledet ska beviljas för minst sju år och rätten till
tillträde till kabelrör och stolpar får inte tidsbegränsas. I fråga om
stöd till dragning av kabelrör ska rören vara tillräckligt stora för att
möjliggöra flera kabelnät och olika nättopologier, och
b. priset för tillträde i grossistledet baseras på prissättningsprinciper
angivna av den nationella regleringsmyndigheten och på
riktmärken som råder inom andra jämförbara och mer
konkurrensutsatta områden i medlemsstaten eller unionen, med
hänsyn tagen till det stöd som nätoperatören får. Den nationella
regleringsmyndigheten ska konsulteras om tillträdesvillkor,
inklusive prissättning, och i händelse av tvist mellan de som söker
tillträde och den operatör som driver den subventionerade
infrastrukturen.
§ 21. För att uppfylla ovanstående villkor om att erbjuda bredast möjliga aktiva och
passiva tillträde ska stödmottagaren bevilja tillträde till den stödfinansierade
bredbandsinfrastrukturen.
§ 22. När stödmottagaren anslutit en stödberättigad byggnad till den stödfinansierade
bredbandsinfrastrukturen ska stödmottagaren även bevilja tillträde till sträckan
mellan avlämningspunkt och anslutningspunkt i byggnad.

Tillträde i grossistledet: ett tillträde som möjliggör för en operatör att använda en annan operatörs anläggningar.
Det bredast möjliga tillträde som ska ges över nätet i fråga ska, på grundval av den nuvarande tekniska
utvecklingsnivån, åtminstone innefatta följande accessprodukter: FTTH/FTTB-nät: tillträde till kabelrör, tillträde till
svartfiber, tillträde till accessnätet samt bitströmsaccess. Kabelnät: tillträde till kabelrör och bitströmsaccess. FTTCnät: tillträde till kabelrör, tillträde till delaccessnät och bitströmsaccess. Passiv nätinfrastruktur: tillträde till kabelrör,
tillträde till svartfiber och/eller tillträde till accessnätet. ADSL-baserade bredbandsnät: tillträde till accessnätet och
bitströmsaccess. Mobila eller trådlösa nät: bitström, gemensam användning av master och tillträde till stamnät. För
satellitplattformar: bitströmsaccess. (GBER artikel 2 punkt 139)
2

Post- och telestyrelsen

6

§ 23. För att uppfylla ovanstående villkor om att kabelrören ska vara tillräckligt stora
för att möjliggöra flera kabelnät och olika nättopologier ska stödmottagaren
förlägga en extra kanalisation om minst 32/26 millimeter på de delar av sträckan
mellan befintlig bredbandsinfrastruktur och spridningspunkt3 där ny kanalisation
förläggs.
På sträckan mellan spridningspunkt och avlämningspunkt krävs ingen extra
kanalisation men kanalisationen ska vara dimensionerad för två fiberpar per
stödberättigad byggnad som kan anslutas till avlämningspunkten.
Kanalisationen ska vara lättåtkomlig i noderna och i spridningspunkterna.
§ 24. För att uppfylla ovanstående villkor om prissättning ska stödmottagaren erbjuda
tillträde till ett pris som ger stödmottagaren täckning för kostnader som
stödmottagaren har för att realisera ett tillträde för en annan operatör samt en
rimlig avkastning på investeringen.
PTS ska konsulteras om stödmottagaren och den som söker tillträde inte kan
enas om villkoren för tillträdet.
§ 25. Stödmottagaren ska på begäran från annan operatör tillhandahålla ett
referenserbjudande, dvs. ett typavtal där det framgår vilka produkter som
erbjuds och vilka villkor som gäller för såväl externa aktörer som aktörer inom
den egna koncernen.
§ 26. Stödmottagare som bygger trådlös bredbandsinfrastruktur ska så långt det är
möjligt och effektivt se till att det finns tillräckligt utrymme för annan
marknadsaktör i stödfinansierade master som används för överföring av data till
de byggnader som omfattas av utbyggnaden.
Robusthet och driftssäkerhet

§ 27. Stödmottagaren ska vid utbyggnad av fiberbaserad bredbandsinfrastruktur
uppfylla samtliga minimikrav i den senaste versionen av Robust fiber.4 För
utbyggnad av radiobaserad bredbandsinfrastruktur ska stödmottagaren använda
den senaste versionen av Robusta radionät5 eller motsvarande systematiska
arbetssätt.
§ 28. I de delar PTS föreskrifter om säkerhet för kommunikationsnät och -tjänster
(PTS säkerhetsföreskrifter)6 ställer högre krav på robusthet eller driftsäkerhet än
Robust fiber/Robusta radionät ska stödmottagaren följa PTS
säkerhetsföreskrifter vid utbyggnaden.

Den sista kopplingspunkten i bredbandsinfrastrukturen innan avlämningspunkt.
https://robustfiber.se
5 https://www.ssnf.org/nat-i-varldsklass/robust-digital-infrastruktur/
6 För närvarande gäller PTSFS 2015:2 Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav på driftsäkerhet samt PTSFS 2020:1
Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftsäkerhet.
3
4
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§ 29. Dokumentation och slutbesiktning av den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen ska göras enligt Robust fiber/Robusta radionät eller
motsvarande systematiska arbetssätt. Dokumentationen och besiktningen ska
även omfatta kravet på överkapacitet i § 23 respektive § 26.
§ 30. Referensen i Robust fiber/Robusta radionät till PTS driftsäkerhetsföreskrifter
avser vid var tid gällande PTS säkerhetsföreskrifter.
§ 31. Stödmottagaren ska se till att det, när bredbandsinfrastrukturen är färdigställd, är
möjligt för den som tillhandahåller nätet eller tjänster över nätet att efterleva då
gällande PTS säkerhetsföreskrifter.
§ 32. Stödmottagare som själva tillhandahåller det stödfinansierade nätet eller tjänster
över nätet ska efterleva vid var tid gällande PTS säkerhetsföreskrifter. Detta
gäller endast aktörer som inte redan omfattas av PTS säkerhetsföreskrifter.

Kontroll, uppföljning och återkrav
Informationsskyldighet och skyldighet att tillhandahålla uppgifter

§ 33. Om stödmottagaren uppmärksammar att det finns en betydande risk för att ett
villkor för stödet inte kommer att uppfyllas ska stödmottagaren omgående
informera PTS om detta.
§ 34. Stödmottagaren ska i förväg informera PTS om
a. väsentliga ändringar i projektorganisationen,
b. om stödmottagarens verksamhet helt eller delvis överlåts eller på
annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person, och
c. om infrastrukturen ska överlåtas.
§ 35. Stödmottagaren ska på PTS begäran tillhandahålla de uppgifter som behövs för
uppföljning eller utvärdering av den åtgärd som stödet har beviljats för.
Uppföljning under utbyggnadsperioden

§ 36. Så länge utbyggnadsprojektet inte är färdigställt kommer PTS att följa upp
projektets fortskridande genom avstämning med stödmottagaren 6, 12 och 24
månader efter startdatum.
Stödmottagaren ska på begäran tillhandahålla de underlag som PTS i samband
med avstämningarna kan komma att efterfråga om genomförandet av vissa
väsentliga moment i byggprocessen.
Teknisk och ekonomisk slutrapportering

§ 37. Stödmottagaren ska senast vid slutdatum till PTS inkomma med kopior av
följande underlag.
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a. Besiktningsprotokoll från besiktning utförd i enlighet med Robust
fiber/Robusta radionät, eller motsvarande systematiska arbetssätt,
med det tillägg som framgår av § 29.
b. Dokumentation och ritningar av bredbandsinfrastrukturen,
inklusive det tillägg som framgår av § 29, utfört i enlighet med
Robust fiber/Robusta radionät eller motsvarande systematiska
arbetssätt.
c. Lista på vilka byggnader (byggnads ID) som erhållit en
avlämningspunkt och vilka som eventuellt anslutits.
d. Intyg eller motsvarande på registrering av färdigställd
bredbandsinfrastruktur i Ledningskollen.
e. Den dokumentation som specificeras i PTS säkerhetsföreskrifter i
den mån dessa är tillämpliga under utbyggnadsperioden.
§ 38. Stödmottagaren ska senast sex månader efter färdigställandet av
utbyggnadsprojektet tillhandahålla tydliga underlag som visar följande.
a. Total projektkostnad enligt den mall som PTS tillhandahåller.
b. Att utbetalda stödmedel endast har gått till stödberättigande
kostnader.
c. Att tillämpade anslutningsavgifter är i enlighet med kravet i § 16.
§ 39. PTS kan genom stickprov komma att granska efterlevnaden av samtliga
leveranskrav i anslutning till färdigställandet. Stödmottagaren är skyldig att bistå
PTS vid sådana stickprovskontroller.
§ 40. PTS förbehåller sig rätten att göra en egen slutbesiktning av
bredbandsinfrastrukturen.
Särredovisning och bevarande av handlingar

§ 41. Stödmottagaren ska tillämpa en särredovisning av samtliga kostnader hänförliga
till de stödfinansierade utbyggnadsprojektet fram till godkännande av projektet.
Stödmottagaren ska även särredovisa anslutningsavgifter hänförliga till den
stödfinansierade delen av verksamheten och utbyggnadsprojektet i tio år från
startdatum.
§ 42. All dokumentation hänförlig till det stödfinansierade utbyggnadsprojektet och
den färdigställda bredbandsinfrastrukturen ska sparas i minst tio från startdatum.
Uppföljning efter att utbyggnadsprojektet godkänts

§ 43. PTS kan genom stickprov komma att kontrollera efterlevnaden av villkoren för
anslutning av slutkund, grossisttillträde, särredovisning, bevarande av handlingar
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och driftsäkerhet under högst tio år från startdatum. Stödmottagaren är skyldig
att bistå PTS vid sådana stickprovskontroller.
Återbetalning och återkrav

§ 44. När en avvikelse från villkoren för stödet uppmärksammas kommer PTS i första
hand ge stödmottagaren tillfälle att åtgärda avvikelsen inom viss tid.
§ 45. Om förutsättningarna för återbetalningsskyldighet och återkrav enligt förordningen
(2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur är uppfyllda kommer
PTS ta ställning till om återbetalningsskyldigheten och återkravet ska avse hela
eller delar av stödet. Återbetalningsskyldighet föreligger således om
a. stödmottagaren genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt
orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
b. stödet av någon annan orsak beviljats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
c. villkoren för stödet inte har följts eller
d. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för
det ändamål som det har beviljats för.
På det belopp som ska betalas tillbaka ska ränta enligt räntelagen (1975:635)
betalas.
§ 46. Vid fastställandet av det belopp som ska återkrävas kommer PTS som
huvudregel tillämpa följande principer.
a. Om utbyggnadsprojektet inte är färdigställt vid slutdatum
återkravet uppgå till 3 procent av stödbeloppet för varje påbörjad
månad som projektet försenas.
b. Om det i övrigt framkommer att den färdigställda bredbandsinfrastrukturen inte uppfyller samtliga villkor för stödet kommer
återkravet fastställas efter en proportionalitetsbedömning. Vid
särskilt allvarliga brister kan hela stödbeloppet återkrävas.
c. PTS kommer i samtliga fall då återkrav aktualiseras att göra en
skälighetsbedömning.

Överlåtelse

§ 47. Innan den stödfinansierade infrastrukturen är färdigställd och godkänd av PTS
enligt §§ 11 och 12 kan stödmottagaren inte överlåta infrastrukturen.
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§ 48. När den stödfinansierade infrastrukturen är färdigställd och godkänd kan den
överlåtas. Överlåtelsen ska göras till marknadspris och på marknadsmässiga
villkor. Detta kan exempelvis fastställas genom en konkurrensutsatt försäljning i
andan av upphandlingsreglerna eller genom oberoende värdering.
§ 49. En förutsättning för att bevilja stöd är enligt 5 § andra stycket förordningen
(2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur att
stödmottagaren åtar sig att under två år efter det att utbyggnaden färdigställts,
inom skälig tid och till en skälig kostnad, på begäran ansluta en eller flera
byggnader till bredbandsinfrastrukturen genom en anslutningspunkt i en
byggnad som omfattas av den stödberättigade utbyggnaden. Om överlåtelse av
infrastrukturen äger rum under tiden för detta åtagande måste köparen av
infrastrukturen genom förbindelse med PTS åta sig att fortsatt uppfylla detta
åtagande genom att fylla i för detta avsedd blankett. Det åligger stödmottagaren
att informera PTS om att överlåtelse kommer att ske och se till att köparen gör
ett sådant åtagande.

Övrigt

§ 50. Stödmottagaren ansvarar fullt ut för att villkoren för stödet uppfylls även om
hela eller delar av arbetet utförs av en annan aktör som stödmottagaren anlitar.
§ 51. Stödsökande ska ha en ansvarsförsäkring omfattande allmänt ansvar samt
företagsförsäkring fram till dess att PTS har godkänt utbyggnadsprojektet.
Dokumentation om giltig försäkring, med uppgift om försäkringsbolag och
försäkringsnummer ska stödmottagaren kunna uppvisa på begäran från PTS.
§ 52. Stödmottagaren och den som stödmottagaren anlitar ska vara väl förtrogna med
och ska utan särskilt påpekande följa de lagar, förordningar, föreskrifter och
allmänna råd som gäller för här aktuell verksamhet. Stödmottagaren ska söka
och beviljas de tillstånd som krävs enligt gällande lagstiftning för att genomföra
utbyggnadsprojektet.

Post- och telestyrelsen

11

